Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS

Zápisnica č. 2 / 2016-2020

zo zasadnutia programového výboru SHS dňa 10. januára 2017,
hotel Holiday-Inn, Žilina

Prezencia:
Prítomní:
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., doc. MUDr. Ľudovít
Gašpar, CSc., MUDr. Viera Kosmálová, PhD., MUDr. Monika Kulinová, MUDr. Peter
Letavay, MBA, MUDr. Emília Pastrnáková, MUDr. Vladimír Spišák, doc. MUDr. Marian
Sninčák, CSc., mim.prof., MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
Neprítomní –ospravedlnení:
MUDr. Katarína Beňová, PhD., doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., doc. MUDr. Jana Sirotiaková,
PhD., MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Program:
1. Príprava programu XXXII. Kongresu SHS a Pracovnej skupiny preventívnej
Kardiológie
2. Rôzne

Ad 1)
Každý člen výboru dostal v tlačenej podobe predbežný návrh programu 32. Kongresu SHS,
ktorý pripravila prezidentka doc. Filipová. Zároveň formou prezentácie pripravila premietanie nosných tém.
Termín kongresu je 30. marca až 1. apríla 2017 v hoteli Partizán, Tále, tak ako vyjadrili
prianie členovia SHS pri predošlých výročných kongresoch.
V ďalšom priebehu podľa doloženého programu prezidentka doc. Filipová predstavila
doručené abstrakty 8 originálnych prác, 1 nezodpovedal kritériám a nebol prijatý. Vyzvala
členov výboru, ktorí ešte neprihlásili originálnu prácu s abstraktom, aby tak v čo najkratšom
čase učinili (do 7 dní).
Ako hlavní sponzori sú prihlásení Amgen, Berlin-Chemie-Menarini a Servier.
Ostatní sponzori sú: Bayer, Novartis, Krka, Worwag Pharma, ProfiPharma.
Prebiehajú jednania s ďalšími.
Témy sympózií: Servier – fixné kombinácie pre široké spektrum hypertonikov
Berlin-Chemie Menarini – endotelová dysfunkcia
Amgen – inhibícia PCSK-9 receptorov
Bayer – fibrilácia predsiení a praktický manažment pacienta
Novartis – srdcové zlyhanie a inhibícia neprilyzínu
Worwag Pharma – magnézium a jeho použitie v kardiovaskulárnej liečbe
Krka – od hypertenzie cez angínu pektoris k srdcovému zlyhávaniu
ProfiPharma – centrálne a periférne pôsobiace antihypertenzíva

Postupne sa členovania vyjadrovali a upresňovali ďalšie prednáškové bloky, tak ako boli
uvedené v predbežnom programe, zároveň sa kreovali predsedníctva blokov + uvedenie
zodpovedných za vytvorenie bloku:
- originálne práce a kazuistiky a varia – zopd. doc. Filipová, doc. Gašpar, dr. Pastrnáková
- blok Českej Spoločnosti pre hypertenziu - program bude dodaný prof. J.Widimským
- možnosti nemedikamentóznej liečby hypertenzie – zodp. doc. Farský, dr. Škultétyová
- fajčenie a vplyv na srdce a cievy - blok PSPK SKS – zodp. Doc. Filipová
- vysoký normálny tlak – zodp. dr. Spišák, dr. Kulinová
- blok Obezitologickej sekcie SDS – zopd. dr. Fábryová
- hypertenzia a cievne mozgové príhody – zodp. dr. Škultétyová
- juvenilná hypertenzia, memoriál doc. Čižmárovej-DFN Košice – zodp. Dr. Vachulová, doc.
Šusterová
- prezentácie o hypertenzii v gravidite - zopd. doc. Sirotiaková, dr. Beňová
- úvaha pre budúci kongres - farmakoekonomika v hypertenzii – návrh doc. Farský
Program kongresu musí byť definitívne uzavretý do 31. 1. 2017
Vźbor odsúhlasil návrh pozvať prof. Balažovjecha na kongres, s prípadnou účasťou
aktívnou.
Rozhodovalo sa o termíne pre Valné zhromaždenie členov SHS v priebehu kongresu – piatok
alebo sobota. Bola odsúhlasená sobota doobeda.
Najbližšie zasadnutie výboru SHS bude pred kongresom vo štvrtok 30. 3. 2017 o 10. 00 hod.
Požiadavky na organizáciu účasti, zabezpečenie ubytovania aj pre pozvaných prednášateľov –
riešiť cestou agentúry Farmi Profi (p. Idlbeková).
Ad 2)
- Prebiehala ďalšia neformálna diskusia ku príprave výročného kongresu.
-

Prezidentka vyzvala členov výboru, aby navrhli aj v elektronickej komunikácii
kandidátov pre Letnú školu hypertenzie 2017. Potrebné je dodať – profesionálny
životopis, zoznam prednášok, resp. aj publikácií, vek do 35 rokov. Termín: do konca
marca 2017 na adresu vedeckej sekretárky SHS.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
prezidentka SHS

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
viceprezident SHS

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka SHS
V Žiline, 10. januára 2017

